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   חלק א'

 חוברת המכרז

 כללי -פרק א' 

 מבוא .1
 

"( החברה העירוניתהחברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ )להלן: " .1.1

פסנתר של ה והתקנה הצעות לאספקלהגיש /או תאגידים מוסדות ואנשים ו/או מזמינה בזאת 

 לציון )להלן: אשוןרהישראלית התזמורת הסימפונית "( עבור נתרסהפ)להלן: " כנף

 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ,"(סימפוניתההתזמורת "

רשומה אשר תיכלל ותחתום על חוזה ההתקשרות עם  תההתזמורת הסימפונית הינה עמו .1.2

 הזוכה. יוער, כי התשלום בפועל בגין רכישת הפסנתר ישולם ע"י החברה העירונית בלבד. 

יודגש, כי  שנה. 30 עומד עלר וגילו המקסימאלי טמ 2הגודל המינימאלי של הפסנתר עומד על  .1.3

חייבת להיות מוכרת באולמות הקונצרטים המפורסמים ומומלצת, בין הפירמה של הפסנתר 

יודגש, כי ההחלטה בדבר עמידת הפסנתר המוצע, היתר, על ידי פסנתרנים בעלי שם עולמי. 

 לעיל תינתן ע"י החברה העירונית בלבד.  יםמפורטתנאים הבין היתר, ב

להופעות וקונצרטים של התזמורת  , בין היתר,בזאת כי הפסנתר הנרכש, ישמשויודגש,  .1.4

 הסימפונית ומשכך עליו לעמוד בסטנדרטים גבוהים של איכות וטיב.  

אחריות כוללת תינתן על ידו במקרה בו הזוכה הציע ומספק לחברה העירונית פסנתר חדש  .1.5

שנים. האחריות תכלול גם אופציה של כיוון הפסנתר ע"י מכוון שעובד עם  5לפסנתר למשך 

ולא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הזוכה  ימפונית באופן קבועהתזמורת הס

 .  לפסנתר

אשר יירכש יהא בדיקה החברה העירונית תדגיש ותציין כי תנאי מהותי בבחירת הפסנתר  .1.6

והכל הפיזי ו/או האחר ומצבו והצליל איכות הפסנתר ובחינת המוצע פיזית של הפסנתר 

של החברה העירונית ו/או ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעת וועדת הבחינה המקצועית 

 כמפורט במסמכי מכרז זה. ל והכ

שבראשון  19שברחוב ז'בוטינסקי יון תר יוצב בהיכל התרבות שבראשון לצהפסנמובהר, כי  .1.7

תרבות במקום להוביל את הפסנתר על חשבונו ולהתקינו ולהציבו בהיכל הנדרש הזוכה לציון. 

 בו תורה החברה העירונית. 
 

תנאי ההתקשרות יהיו בהתאם למסמכי המכרז, הצעת המשתתף וחוזה ההתקשרות המצורף  .1.8

 כחלק ב' של מסמכי המכרז. 

 אין לראות בפרסום מכרז זה משום התחייבות של החברה העירונית לביצוע ההתקשרות. .1.9

 
 
 



 

4 

 

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

 מסמכי המכרז .2

 

ראשון לציון,  95ז'בוטינסקי רכוש במשרדי החברה העירונית ברחוב לאת מסמכי המכרז ניתן  .2.1

, תמורת תשלום 15:00עד  10:00ה' בין השעות  -, בימים א' 07.11.2019 , החל מיום2קומה 

באמצעות במזומן או ; התשלום יבוצע ושקלים חדשים( שלא יוחזרחמש מאות ) ₪ 500בסך 

לפקודת "החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ" שמועד  ערוכה המחאה

 ום רכישת מסמכי המכרז.פירעונה הוא י

בוטינסקי 'ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, במשרדי החברה העירונית ברחוב ז .2.2

 .15:00עד  10:00ה' בין השעות  –, בימים א' 2ראשון לציון, קומה  95

ולצורכי עיון בלבד ניתן יהיה למצוא את מסמכי המכרז ולעיין בהם בלבד באתר לשם הנוחות 

. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי WWW.HIRONIT.CO.IL החברה העירונית בכתובת

במקרה של סתירה בין הוראות המכרז המופיעות באתר החברה לבין הוראות המכרז 

 . יגברו ההוראות הקבועות בחוברת המכרזורסמות בחוברת המכרז המפ

לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה העירונית ראשון לציון לתרבות  .2.3

 .03-9650063ספורט ונופש בע"מ בטלפון מס': 

שייכות לחברה  ובכלל זה זכויות היוצרים, מכל מין וסוגכל הזכויות במסמכי המכרז,  .2.4

המשתתף יעשה שימוש במסמכי המכרז למטרת הגשת הצעתו במכרז ולמטרה זו  העירונית.

 .בהם כל שימוש אחררשאי לעשות  אינו והוא בלבד, 

 

 שינויים ותיקונים .3
 

החברה העירונית רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כאמור בסעיף  .3.1

תיקונים או תנאים נוספים במסמכי המכרז, בין אם ביוזמתה ובין להלן, להכניס שינויים,  5

"(. השינויים יובאו בכתב לידיעת השינוייםאם בתגובה לפנייה של משתתף במכרז )להלן: "

להצעת המשתתפים. במקרה זה יהוו השינויים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויצורפו 

  . עמודועמוד המשתתף במכרז כשהם חתומים בשולי כל 
 

מציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על שינויים, תיקונים או תנאים נוספים  .3.2

 .בסעיף זהבמסמכי המכרז, אלא אם ניתנו בכתב כאמור 
 

 שאלות הבהרה .4

 
התאמה או חוסר בהירות, או שהתעורר -מצא משתתף במסמכי המכרז סתירה, שגיאה, אי .4.1

להפנות אצלו ספק בקשר למובנו של סעיף או פרט כלשהו במסמכי המכרז, רשאי המשתתף 

המועד )להלן: " 03:12בשעה  19.1141.יום א יאוחר מעד ל ,בכתב בלבד ה,שאלות הבהר

 .  03-7393600, בפקס' מס': רוזנצוייגנתן  עו"ד"(, להאחרון להגשת שאלות
 

 .03-9650063 ס':מבטלפון  ,4.1, כאמור בסעיף קבלת הפקס' את לאשרהמשתתף נדרש  .4.2

 פה או בדוא"ל, לא ייענו.-שאלות והבהרות שיועברו בכל אמצעי אחר, ובכלל זה בעל
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 לחזרה על הפונה לציין בפנייתו את שמו, מספר המכרז, כתובתו, מס' טלפון, מס' פקס' .4.3

 וכתובת דוא"ל. כמו כן, ביחס לכל שאלה יצוין מספר הסעיף הרלוונטי אליו מתייחס הפונה.
 

)להלן:  18.11.2019בכתב עד ליום  ובקשות ההבהרה החברה העירונית תשיב על השאלות .4.4

 "(.המועד האחרון למתן תשובות"
 

לאחר המועד האחרון למתן תשובות יצורפו התשובות למסמכי המכרז ומשתתף יוכל לעיין  .4.5

 לעיל.  2.2בהם במשרדי החברה העירונית, כאמור בסעיף 
 

מבלי לגרוע מהאמור, החברה העירונית תשלח העתק של התשובות למשתתפים אשר רכשו  .4.6

 את מסמכי עד למועד האחרון למתן תשובות באמצעות הפקס'.
 

רז כשהן המשתתף במכ להצעת פורוויצ ,חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז יהווהתשובות  .4.7

 . חתומות בשולי כל עמוד ועמוד
 

המכרז במסמכי  םפרט כלשהסעיף או הבנה או חוסר ידיעה בקשר ל-אי ,כל טענה בדבר טעות .4.8

 . המועד האחרון להגשת הצעות במכרזאו דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר 
 

, תשובות שנתנו על ידי החברה העירוניתע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על מצי .4.9

 .אלא אם ניתנו בכתב כאמור לעיל

 
 

 הגשת הצעותהמועד ל .5
 

את ההצעה במכרז, ביחד עם מסמכי המכרז, על נספחיהם, יש להכניס למעטפה חלקה שעליה  .5.1

יירשם שם ומספר המכרז בלבד, כשהיא חתומה וממולאת כדבעי. את המעטפה יש למסור 

במסירה אישית בלבד, ולהפקידה בתיבת המכרזים, במשרדי החברה העירונית ברחוב 

 בדיוק 00:15בשעה  01.12.2019 לא יאוחר מיוםועד , 2ראשון לציון, קומה  95ז'בוטינסקי 

 "(. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז)להלן: "
 

 .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא תתקבל .5.2
 

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד  .5.3

 נוספות. האחרון להגשת הצעות במכרז לתקופות
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 תנאי המכרז –רק ב' פ

 תנאים כלליים .6
 

במועד הגשת ההצעה במכרז, ולמלא אחר התנאים  טית קיימתעל המשתתף להיות ישות משפ .6.1

 :הבאים

 הוא אדם פרטי: במקרה שהמשתתף .6.1.1

 המשתתף הוא אזרח ישראלי.  .6.1.1.1

 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג שותפות רשומה: .6.1.2

 והשותפויות.השותפות רשומה כדין ברשם החברות  .6.1.2.1

 7לפחות אחד מהשותפים בשותפות עומד בתנאי הסף, כמפורט בסעיף  .6.1.2.2

 להלן.

ההצעה תיחתם על ידי כל השותפים. המשתתף יצרף להצעתו אישור  .6.1.2.3

רו"ח / עו"ד המאשר כי על פי מסמכי השותפות, החותמים הם מורשי 

החתימה, וכי יש בחתימתם, בצירוף חותמת השותפות, כדי לחייב את 

 ת.השותפו

 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג עמותה: .6.1.3

 התאגיד רשום כדין ברשם העמותות. . 6.1.2.1 .6.1.3.1

ההצעה תיחתם על ידי מנהליו המוסמכים של המשתתף. המשתתף  .6.1.3.2

יצרף להצעתו אישור רו"ח / עו"ד המאשר כי על פי מסמכי ההתאגדות 

של התאגיד ועל פי החלטות אורגניו המוסמכים, החותם הוא מורשה 

ה, וכי יש בחתימתו, בצירוף חותמת התאגיד, כדי לחייב את החתימ

 התאגיד.

המשתתף יצרף להצעות תדפיס מעודכן של רשם העמותות המפרט את  .6.1.3.3

 מעמדו, מטרתו וחברי העמותה.  

 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג חברה פרטית / ציבורית: .6.1.4

 התאגיד רשום כדין ברשם החברות והשותפויות. .6.1.4.1

מנהליו המוסמכים של המשתתף. המשתתף  ההצעה תיחתם על ידי .6.1.4.2

יצרף להצעתו אישור רו"ח / עו"ד המאשר כי על פי מסמכי ההתאגדות 

של התאגיד ועל פי החלטות אורגניו המוסמכים, החותם הוא מורשה 

החתימה, וכי יש בחתימתו, בצירוף חותמת התאגיד, כדי לחייב את 

 התאגיד.

ם החברות והשותפויות המשתתף יצרף להצעות תדפיס מעודכן של רש .6.1.4.3

המפרט את הון המניות המונפק והנפרע של התאגיד, וכן את השעבודים 

 שהוטלו על התאגיד או נכסיו.  
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להלן, וכן לצרף  7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתתף לעמוד בתנאי הסף מפורטים בסעיף  .6.2

 הנ"ל. להצעתו את כל המסמכים או האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף
 

 תנאים להשתתפות במכרז )תנאי הסף( .7
 

ההצעה הוגשה על ידי ישות משפטית אחת, וכל הניסיון, הערבויות, המסמכים והאסמכתאות  .7.1

 הנדרשים במסמכי המכרז יהיו על שם אותה ישות משפטית.

תאגיד הרשום בישראל כדין, אשר שותפות רשומה ו/או אדם ו/או רשאי להשתתף במכרז  7.2

  באופן מצטבר בכל התנאים, כמפורט להלן: יםלהגשת הצעות במכרז עומדבמועד האחרון 

 כנף פסנתרבהבעלות זכויות בעל כנף ו/או  יבעל עסק למכירת פסנתרהינו המשתתף  7.2.1

  .מטר לפחות 2בגודל  כנף ו/או פסנתרי מטר לפחות 2בגודל 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז.  7.2.2

 להלן. 9בסעיף המשתתף צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט  7.2.3

 המפורטים להלן: את כל המסמכים והאישוריםהמשתתף יצרף להצעתו  7.3

אישור רו"ח / פקיד שומה על ניהול ספרים כדין בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח  7.3.1

 )או שהוא פטור מלנהלם(. 1976-חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

)אכיפת ניהול אישור רו"ח / פקיד שומה על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  7.3.2

 .1976-חשבונות, תשלום חובות מס ותשלום שכר מינימום(, התשל"ו

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 7.3.3

 העתק של תעודת עוסק מורשה בתוקף. 7.3.4

 היה המשתתף תאגיד, יצרף להצעתו:  7.3.5

 העתק של תעודת ההתאגדות;  7.3.5.1

תדפיס מעודכן, נכון למועד הגשת ההצעה במכרז, של המרשם הרלוונטי  7.3.5.2

דע אודות בעלי המניות, הון המניות המונפק והנפרע ורשימת הכולל מי

 השעבודים שהוטלו על התאגיד.

אישור עו"ד / רו"ח אודות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד,  7.3.5.3

 ולחייבו בחתימתם על ההצעה.

 המצורף כנספח א' לחלק א' של מסמכי המכרז. תצהיר המשתתף במכרז 7.3.6

 המצורף כנספח ב' לחלק א' של מסמכי המכרז.ערבות בנקאית )ערבות מכרז( בנוסח  7.3.7

 תצהיר בדבר מעמד משפטי המצורף כנספח ג' לחלק א' של מסמכי המכרז. 7.3.8

 טופס הצעת המשתתף במכרז המצורף כנספח ד' לחלק א' של מסמכי המכרז. 7.3.9

 בעלבעל עסק למכירת פסנתרי כנף ו/או אסמכתאות המעידות כי המשתתף הוא  7.3.10

לעיל, בנוסח  7.2.1, כמפורט בסעיף /או פסנתרי כנףזכויות בעלות בפסנתר כנף ו

המצורף כנספח ה' לחלק א' של מסמכי המכרז. המשתתף יהיה רשאי לצרף להצעתו 

פרטים, מסמכים ואסמכתאות נוספים, אשר לדעת המשתתף נדרשים לצורך 

או הנדרשים לצורך הצגה מיטבית של הצעת  7.2.1הוכחת עמידתו בתנאי סעיף 

 המשתתף.
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

 .7.2.2ר המעיד כי המשתתף עומד בתנאי הסף הקבוע בסעיף אישו 7.3.11

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 7.3.12

המצורף כנספח ז' לחלק א' של מסמכי  תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 7.3.13

 המכרז.

של אישור על קיום ביטוחים המצורף כנספח ח' ע"י המשתתף בלבד העתק חתום  7.3.14

משתתף על האישור על קיום ביטוחים מהווה לחלק א' של מסמכי המכרז. חתימת ה

התחייבות בלתי חוזרת של המשתתף להנפיק לחברה העירונית פוליסות ביטוח 

אישור על קיום ביטוחים ולקבוע בחוזה ההתקשרות המצורף ב דרישות בהתאם ל

כחלק ב' של מסמכי המכרז. עם הכרזת הזוכה במכרז, והחתימה על חוזה 

אישור  יה הזוכה חייב להמציא לידי החברה העירונית ההתקשרות בין הצדדים, יה

כאמור, ואשר יהיה עליהן, בין היתר, לקבל את אישורה של על קיום ביטוחים 

 היועצת הביטוחית של החברה העירונית. 

 . הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה להיפסל 7.4
 

 דרישת פרטים 8
 

גם לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז או לאחר  החברה העירונית תהיה רשאית, 8.2

פתיחת המעטפות, לדרוש מהמשתתף להשלים לידיה פרטים, מסמכים או הבהרות )להלן: 

"( לשביעות רצונה של החברה העירונית המלאה, כדי לבחון את הפרטים הנוספים"

האחרת הנוגעת המשתתף, ניסיונו, חוסנו הכלכלי, הצעתו במכרז או תוכנה, או לכל מטרה 

 למכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

המשתתף יהיה חייב לספק את הפרטים הנוספים, לשביעות רצונה של החברה העירונית  8.3

ובמועד שנקבע לכך. במקרה שמשתתף לא ימציא את הפרטים הנוספים כנדרש, מכל סיבה 

המצאת הפרטים -שהיא, תהיה החברה העירונית רשאית שלא לדון בהצעתו או לראות באי

 הנוספים כתכסיסנות מצדו של המשתתף, על כל המשתמע מכך.

 

 ערבות בנקאית )ערבות מכרז( 9
 

 12,000המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת הצעתו במכרז על סך של  9.2

העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט שקלים חדשים( לפקודת "החברה  אלף שנים עשר) ₪

ערבות ע"מ" בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לחלק א' של מסמכי המכרז )להלן: "ונופש ב

 "(.המכרז
 

 .24.02.2020 ערבות המכרז תעמוד בתוקפה עד ליום 9.3
 

, בהודעה בכתב  24.03.2020 רשאית לדרוש את הארכת התוקף עד יום יההחברה העירונית תה 9.4

ערבות המכרז מיד  קבלת דרישת המשתתף מתחייב להאריך את תוקף יום לפני.  14למשתתף 

 החברה העירונית.
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

צדדית של -ערבות המכרז תהיה בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד 9.5

 החברה העירונית, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז.
 

 .תיפסלמשתתף שלא יצרף להצעתו ערבות מכרז, כנדרש בסעיף זה, הצעתו  9.6
 

יום  14תוך  פו להצעתם,שציר המכרז ערבות הםתוחזר ל, לא זכתה םשהצעת פיםמשתת 9.7

 . הזוכהממועד חתימת חוזה ההתקשרות בין החברה העירונית לבין 
 

אם לא יחתום הזוכה על חוזה ההתקשרות בנוסח המצורף כחלק ב' של מסמכי המכרז במועד  9.8

 על ידי החברה העירונית, תהיה החברה העירונית רשאית לחלט את סכום ערבות לכך שייקבע

 שהפקיד לטובתה.  המכרז
 

מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה העירונית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר  9.9

לפירעון ולחלט את  המכרז שנתנה למשתתף הזדמנות להשמיע את טענותיו, להציג את ערבות

סכום הנקוב בה או חלקו, בכל מקרה בו המשתתף לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות מלוא ה

המשתתף  ,מסר מידע בלתי מדויק ,בחוסר ניקיון כפיים  ,ובשלמות, ובכלל זה אם נהג בעורמה

או סירב  ,או מכל חלק שלה, בכל צורה שהיא או מי מטעמו חזר בו מהצעתו בעודה בתוקפה

תיו בהתאם להצעה או מסמכי המכרז או נהג שלא בתום לב או למלא אחר מלוא התחייבויו

 שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז מעין זה.
 

לפירעון כדי לגרוע מכל זכות או  המכרז להציג את ערבות וניתאין בזכותה של החברה העיר 9.10

 סעד אחר, אשר עומד לחברה העירונית בהתאם למסמכי המכרז או על פי כל דין.
 

 הצהרות המציע 10
 

השתתפות המשתתף במכרז, והגשת הצעה בו, כמוה כאישור כי המשתתף מסכים לאמור  10.2

במסמכי המכרז, וכן שכל תנאי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות המצורף כחלק ב' של מסמכי 

המכרז, ידועים ונהירים לו, כי יש למשתתף את כל הידע, הכישורים והיכולת המקצועית, וכי 

 , לספק את השירותים נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז.הוא מסוגל, מכל בחינה שהיא
 

המשתתף מצהיר ומתחייב לבסס את הצעתו על בדיקות או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו  10.3

 ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל החברה העירונית לא תחול כל אחריות בעניין זה.
 

כאישור כי כל המצגים, הנתונים או השתתפות המשתתף במכרז, והגשת הצעה בו, כמוה  10.4

הפרטים אשר נמסרו למשתתף במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי לחברה העירונית 

או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות או חבות כלפי המשתתף בגין הנתונים, המצגים או 

 הפרטים המופיעים במסמכי המכרז.
 

ת במכרז לא תתקבל כל טענה בדבר טעות מובהר בזאת כי לאחר המועד האחרון להגשת הצעו 10.5

 הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז. -או אי
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 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

 ה במכרזהצעה 11
 

המשתתף ירשום את הצעתו הכספית על גבי טופס הצעת המשתתף במכרז בלבד )נספח ד'  11.2

הצעת המחיר תוגש בתוך מעטפה אשר תוגש עם ביחד עם כלל  לחלק א' של מסמכי המכרז(.

 מסמכי המכרז. 

שקלים חדשים( לא כולל מע"מ מאתיים אלף ) ₪ 200,000 מחיר המוצע לא יעלה על סך שלה 11.3

 "(.  מחיר המקסימום)להלן: "
 

 . לא תתקבלנה הצעות הגבוהות ממחיר המקסימוםכי  ,מובהר 11.4
 

  .תכלול מע"מלא ההצעה במכרז  11.5
 

 תצוין במטבע ישראלי בלבד.ההצעה במכרז  11.6
 

 על המשתתף לחתום בחתימה ליד כל תיקון בהצעתו, בצירוף חותמת.   11.7

 

כל ההוצאות או העלויות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה במכרז, יחולו על  11.8

 המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו בכל מקרה.
 

על המשתתף למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר  11.9

 י המכרז עלול לגרום לפסילת ההצעה.מתנא
 

על המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, ובכלל זה חוזה ההתקשרות המצורף כחלק ב' של  11.10

מסמכי המכרז, בשולי כל עמוד ועמוד. בחתימתו על ההצעה ומסמכי המכרז ובהגשתם מאשר 

 המשתתף את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 

על ידי תאגיד, יחתמו על ההצעה מורשי החתימה של התאגיד בצירוף במקרה שההצעה מוגשת  11.11

 חותמת התאגיד.
 

חל איסור למחוק, לתקן או לבצע כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז. במקרה של שינוי,  11.12

מחיקה או תוספת במסמכי המכרז, לרבות הסתייגות ביחס אליהם, בין אם במסמכי המכרז 

 בכל דרך אחרת, תהיה החברה העירונית רשאית:גופם ובין אם במכתב נלווה או 
 

 לפסול את הצעת המשתתף. 11.12.1

 להתעלם מהשינוי / מחיקה / תוספת / הסתייגות, כאילו לא נכתבו כלל. 11.12.2

לדרוש מהמשתתף לתקן את השינוי / המחיקה / התוספת / ההסתייגות, ובלבד  11.12.3

 שאין בתיקון האמור כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.
 

לטה בין האפשרויות המנויות הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית. ההח

אם תחליט החברה העירונית לפעול לפי אחת האפשרויות הנ"ל, והמשתתף יסרב, תהיה 

החברה העירונית רשאית לפסול את הצעתו או לחלט את הערבות הבנקאית כמפורט בסעיף 

 לעיל או שניהם. 9
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 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

ב למלא את הצעתו באופן מלא, על כל העבודות נשוא המכרז, ולמלא את המשתתף יהיה חיי 11.13

כל המקומות הדורשים מילוי, ובכלל זה בטופס הצעת המשתתף במכרז )נספח ד' לחלק א' של 

 מסמכי המכרז(, ולעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז.
 

 

 תוקף ההצעה 12
 

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחתו הצעת  12.2

 .עילל 9המשתתף במכרז, כמפורט בסעיף 
 

, בהודעה בכתב 24.03.2020 רשאית לדרוש את הארכת התוקף עד יום יההחברה העירונית תה 12.3

דרישת החברה המשתתף מתחייב להאריך את תוקף הצעתו מיד  קבלת יום לפני.  14למשתתף 

 העירונית.

 

במקרה שלאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה יבוטל חוזה ההתקשרות, מכל סיבה  12.4

שהיא, או במקרה שלא נחתם חוזה ההתקשרות, תהיה החברה העירוני רשאית לפנות 

"(, בהתאם הכשיר השנילמשתתף שהצעתו דורגה אחרי ההצעה הזוכה במכרז )להלן: "

 רז.להצעתו ולתנאי המכ

 

 בחינת ההצעות 13
 

"( תבחן את עמידתו של ועדת המכרזיםועדת המכרזים של החברה העירונית )להלן: " 13.2

המשתתף בתנאי הסף, ומשתתף שאינו עומד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין ההצעות 

 במכרז.
 

 ההצעות במכרז ינוקדו וישוקללו בהתאם למשקולות כמפורט להלן: 13.3
 

 
 

 
 סוג הקריטריון

 

 
 משקל

 
1 

 
 מרכיב האיכות

  

 
70% 

 
2 

 
 גובה ההצעה

 

 
30% 

  
 סה"כ

 
100% 

 

 
 

ועדה מקצועית  , בין היתר,ועדת המכרזיםם יתקלצורך בחינת מרכיב האיכות, על כל היבטיו,  13.4

היתר תבחן בין וכו' ש מקצוע י, מנהל התזמורת, בעלאמנים, בין השאר, המורכבת של מומחים
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כמו כן, ועדת המכרזים של החברה  . ועוד של הפסנתרים המנגנון, צליל הגימור, איכות את ה

 .יכות ההצעה בכל דרך שימצאו לנכוןהעירונית וועדת הבחינה יהיו רשאיות לבדוק את א
 

החברה העירונית תדגיש ותציין כי תנאי מהותי בבחירת הפסנתר אשר יירכש יהא בדיקה  13.5

ומצבו הפיזי ו/או האחר והכל והצליל ובחינת איכות הפסנתר המוצע פיזית של הפסנתר 

של החברה העירונית ו/או ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעת וועדת הבחינה המקצועית 

במידה ולא ניתן יהיה לבחון/לבדוק את הפסנתר כאמור  כמפורט במסמכי מכרז זה.הכל 

  לעיל הצעת המשתתף האמורה תיפסל ללא כל צורך בשימוע. 

 

 ת מרכיב האיכות של ההצעה על פי המשקולות כמפורט להלן:ועדת המכרזים תנקד א 13.6

 

 משקל סעיף מס'

 80%  הכנף ואיכות פסנתר , התאמהפירמה, טיב .2

 20% התרשמות ועדת המכרזים .3

 100% סה"כ 

 
  

קריטריון יינתן ניקוד בנפרד, כאשר הניקוד המרבי עבור כל קריטריון מצוין בטבלה לעיל.  לכל 13.7

ציון האיכות אותו תקבל כל הצעה, יתקבל מסכימת הציונים בגין כל אחד מהקריטריונים 

מובהר  .70%המפורטים לעיל, כאשר משקלו של רכיב האיכות בציון הסופי של ההצעה יהיה 

ועדת הבחינה ו/או פי שיקול דעתה הבלעדי של ל מרכיב האיכות יקבע עבזאת, כי הניקוד של 

 . ועדת המכרזים
 

 זולהדורגו על בסיס ההצעה הבחנו ויפתחו הצעות המחיר ויי איכות,מרכיב הלאחר בחינת  13.8

 נקודות כאשר משקלו של רכיב המחיר בציון הסופי 100-ביותר תזכה ב זולהההצעה ה ביותר.

 .30%של ההצעה יהיה 
 

 ניקודן של יתר ההצעות ייקבע עפ"י המשוואה להלן: 13.9

 
 

 

 
 

האמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל הצעה על פי ינתן לכל אחת מההצעות יסה"כ הניקוד ש 13.10

 ביחס ליתר ההצעות אשר הוגשו במסגרת מכרז זה. 
 

 ציון המחיר ישוקלל עם ציון האיכות של המשתתף לפי הנוסחה הבאה:  13.11

 
 

100 ×  
 ההצעה הזולה ביותר

ההצעה הנבדקת
 

 

= ציון משוקלל × גובה ההצעה 0.3 + × מרכיב איכות 0.7 
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ההצעה בעלת הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון וכל יתר ההצעות,  13.12

 תדורגנה במקומות שלאחר מכן בסדר יורד.
 

של  , באופן מלא או חלקי, להורות לצוות בדיקה לבצע בדיקהועדת המכרזים תהיה רשאית  13.13

 שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. כל ההצעות או חלקן, והכל לפי

 

בדיקה ו/או למומחים מטעמה לבצע בדיקה, באופן הלצוות  תורה, בין היתר, ועדת המכרזים  13.14

התאמתם לקונצרטים של הפסנתרים המוצעים, טיבם, איכותם, גילם לרבות  מלא או חלקי

 . .ו/אטו הועדה המקצועית יקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזיםשוכו', והכל לפי 

 .ו/או ועדת הבחינה/מומחים המשתתף מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים 13.15
 

 השיקולים הבאים: ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את  13.16
 

חוזה ההתקשרות בכושרו לעמוד ו אמינותו של המשתתףניסיון קודם, ובכלל זה  13.16.1

 המוצע.
 

 רמת השירות הניתנת על ידי  המשתתף. 13.16.2
 

 חוסן כלכלי ואיתנות פיננסית. 13.16.3
 

כל פרט או נתון אחר העשוי להשפיע על מתן השירותים נשוא המכרז, וזאת על בסיס  13.16.4

 כל מידע שיובא לידיעת ועדת המכרזים במהלך המכרז.
 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו של ועדת המכרזים  13.17

לרבות  ,משתתף, לגביו היה לחברה העירונית ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות

המשתתף או חובות  ל ידיבמקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה ע

 כספיים לחברה העירונית וכיו"ב.
 

ירונית שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה הנראית לה הכדאית ביותר, גם החברה הע 13.18

 אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.
 

לבטל את המכרז, כולו או חלקו, או לדחותו  החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות 13.19

 מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 

נית שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המשתתפים במכרז, בכפוף החברה העירו 13.20

 לכל דין.
 

ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  13.21

לעומת מהות המכרז ותנאיו, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל היעדר 

מונע מועדת המכרזים להעריך את ההצעה התייחסות מספיקה לפרט מפרטי המכרז, אשר 

 כדבעי.
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 הודעה לזוכה 14
 

החברה העירונית תודיע בכתב למשתתפים במכרז על החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה  14.2

 הזוכה במכרז.
 

לעיל, כדי לסיים את הליכי המכרז או כדי  14.1אין במתן ההודעה על הזוכה, כאמור בסעיף  14.3

ליצור יחסים חוזיים בין החברה העירונית לבין המשתתף שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה 

במכרז. מובהר בזאת, כי קודם לחתימת מורשי החתימה מטעם של החברה העירונית על חוזה 

תהיה ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ההתקשרות בין הצדדים, 

 או לשנות את החלטתה.
 

ומתן עם הזוכה -החברה העירונית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא 14.4

 לעיל, וקודם לחתימה על חוזה ההתקשרות. 14.1במכרז, לאחר מתן ההודעה, כאמור בסעיף 
 

ברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הח 14.5

לא לחתום על חוזה ההתקשרות או לא לבצע אותו, כולו או חלקו, והכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.
 

לעיל, או ממועד אחר שיקבע על ידי  14.1ימים ממועד מתן ההודעה, כאמור בסעיף  7תוך  14.6

את ערבות המכרז שצורפה להצעתו בערבות החברה העירונית בהודעה כאמור, יחליף הזוכה 

בנקאית, כאמור בחוזה ההתקשרות, ימציא לידי החברה העירונית את יתר המסמכים 

והאישורים שעליו להמציא, כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות שצורף כחלק ב' 

של מסמכי המכרז, ובכלל זה האישור על קיום ביטוחים, ויחתום על חוזה ההתקשרות 

ומצא לו על ידי החברה העירונית, לאחר הטמעת כל השינויים, ככל שהיו, בחלו במהלך שי

 הליך המכרז.

 

למען הסר ספק, ערבות המכרז תוחזר לזוכה רק לאחר שימציא לחברה העירונית ערבות  14.7

 בנקאית בהתאם לנדרש בחוזה ההתקשרות.
 

בהתאם לחוזה ההתקשרות או אם הזוכה יחזור בו מהצעתו או לא ימציא את ערבות בנקאית  14.8

לא ימציא את האישור על קיום ביטוחים או לא יקיים את יתר התחייבויותיו, ככל שיש כאלה, 

 תוך פרק הזמן שנדרש על ידי החברה העירונית, תהיה החברה העירונית רשאית:
 

 לבטל את הזכייה במכרז. 14.8.1
 

 להכריז על הצעתו של הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז. 14.8.2
 

 המכרז. לבטל את 14.8.3
 

לחלט את ערבות המכרז שצורפה להצעתו של הזוכה, כולה או חלקה, וזאת מבלי  14.8.4

  כל צורך להוכיח נזקים, הפסדים או הוצאות כלשהם.
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החליטה החברה העירונית על ביטול המכרז, לא תהיה למי מהמשתתפים או לזוכה כל תביעה  14.9

 או דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה העירונית.
 

בחרה החברה העירונית להכריז על הצעתו של הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז, יפצה  14.10

הזוכה את החברה העירונית, מעבר לחילוט ערבות המכרז כאמור, בגין הפער בין התמורה 

שהוצעה בהצעתו של הזוכה  לבין התמורה שהוצעה בהצעתו של הכשיר השני, וזאת למשך 

 חודשי התקשרות. 12תקופה של 
 

חליטה החברה העירונית לחלט את ערבות המכרז כאמור לא יהיה בכך כדי לגרוע או לפגוע ה 14.11

בזכויותיה לפי כל דין לתבוע את נזקיה הממשיים, לרבות הוצאות, מעבר לסכום ערבות 

 המכרז.
 

 הוראות שונות 15

 

ככל שהחלטת ועדת המכרזים תשתנה כתוצאה מהליך משפטי או בחינה נוספת של ההצעה  15.2

לא תהיה לזוכה או ליתר המשתתפים במכרז טענה או דרישה או תביעה כנד החברה הזוכה, 

העירונית, והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שיתעכב הליך 

המכרז כתוצאה מהליך משפטי או בחינה נוספת של ההצעה הזוכה, יוארכו בהתאם מועד 

 ערבות המכרז ותוקף ההצעה.
 

עמידה בתנאי הסף או שלא נבחרה כהצעה הזוכה -תתפים שהצעתם נפסלה מחמת אימש 15.3

במכרז, יהיו זכאים לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. במקרה שמשתתף סבור שישנם חלקים 

חסויים בהצעתו שהוא מבקש כי לא יתאפשר עיון בהם, עליו לצרף להצעתו מסמך בו יפרט 

 המשתתף את המסמכים החסויים לדעתו.
 

הר בזאת כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי, וכי ההחלטה בדבר חיסיון של פרט מוב 15.4

כלשהו בהצעה הזוכה במכרז היא של החברה העירונית, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה 

שהחברה העירונית תחליט כי חלק בהצעה הזוכה אינו חסוי, וזאת בניגוד לדעתו של הזוכה, 

ת לזוכה ותיתן לו את האפשרות להגיב על כך בכתב תוך מועד תודיע על כך החברה העירוני

 שיקבע בהודעה.
 

החברה העירונית תראה את המשתתף כמי שקרא את מסמכי המכרז, קיבל את הנתונים  15.5

המופיעים בהם, בדק אותם ואסף את כל המידע הדרוש לצורך הגשת הצעתו במכרז. לאחר 

ה טענות כלשהן מצד הזוכה בנוגע לקשיים המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לא תתקבלנ

או הפרעות העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה ההתקשרות או 

 שנתקל במצב עניינים שלא ידע עליו או לא צפה אותו מראש.

 

 בכבוד רב, 

 אלי פולק

 מנכ"ל החברה העירונית
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 נספח א'
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,לתרבותהחברה העירונית ראשון לציון 
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 הצהרת המשתתף במכרזהנדון: 

 
 .פסנתר כנף לתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציוןשל   ההתקנה ואספקמכרז ל :שם המכרז

 013/19 :מס' המכרז
 

 כדלקמן:אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
 

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו , אנו מצהירים בזה .1
דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי  וולא נציג תביעות א ,מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז

 הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 
רשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כי אנו עומדים בכל התנאים הנד ,אנו מצהירים .2

וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים  ,כל הדרישות שבמסמכי המכרז
 נספחיו. על בחוזה ההתקשרות , לרבות המפורטים במכרז

 כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז.  ,אנו מצהירים בזה .3
, או מועד 24.02.2020 עתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יוםהצ .4

על פי דרישת  24.03.2020, או לתקופה נוספת עד יום מביניהם כניסת החוזה לתוקף, לפי המוקדם
 החברה העירונית כאמור במסמכי המכרז. 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .5
מיום הודעתכם נחתום על מסמכי חוזה  ם)שבעה( ימי 7כי בתוך  ,אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים .6

 ההתקשרות. 
אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז, כולה  .7

 . החברה העירונית צתה, תחלטאו מק
כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  ,אנו מסכימים .8

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי 
 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 ים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכ .9
 
 

 פרטי המשתתף במכרז:
 שם המשתתף: ___________________________________
 כתובת: ________________________________________
 טלפונים: _______________________________________
 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 
 
 

 חתימה וחותמת  תאריך
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

 'בנספח 

 תאריך: ________                  ,לכבוד
 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 7רחוב תרמ"ב 
 7592019ראשון לציון, 

 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 כתב ערבות בנקאית מס' _____________הנדון: 

 

שנים ובמילים: )  ₪ 12,000 בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך שלהננו ערבים בזאת כלפיכם באופן  .1
המגיע או העשוי להגיע לכם מאת , "(סכום הערבות( כולל מע"מ )להלן: "שקלים חדשים עשר אלף

השתתפותו "( בקשר עם משתתףה)להלן: "ח"פ/מס' זיהוי ________________________ 
 ספורט ונופש בע"מ. ,לציון לתרבות של החברה העירונית ראשון 013/19מכרז מס' ב

 

אנו נשלם לכם תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם את סכום הערבות בצירוף הפרשי  .2
להלן, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

על פי ערבותנו זו לא , בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם משתתףאת סילוק הסכום האמור מאת ה
 להלן. 3יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלום סכום הערבות, בפעם אחת או במספר פעמים, שכל  .3
אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל של 

 הערבות.סכום 
 

 בערבות זו: .4
 

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי  "מדד המחירים לצרכן"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה 

 או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. 

 בגין חודש 15.10.2019 דד המחירים לצרכן אשר פורסם ביוםמ "מדד הבסיס" 
 2019ספטמבר 

מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ואשר התפרסם לפני מועד  "המדד החדש" 
 תשלום סכום הערבות. 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות כי המדד החדש  "הפרשי הצמדה למדד"
שונה ממדד הבסיס ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן 

 יס. בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש לעומת מדד הבס
 

 ועד בכלל.  24.02.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך .5
 

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו צריכה להימסר בכתב לסניפינו על פי הכתובת  .6
 בשעה 24.02.2020 _______________________________ וצריכה להגיע לסניף זה עד יום

12:30. 
 

 התחייבותנו על פי כתב זה איננה ניתנת להעברה או להסבה.  .7
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ בנק
 _______________ סניף         
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

 'גנספח 
 תצהיר בדבר מעמד משפטיהנדון: 

 
 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן:

 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 
 

 שם: ________________________ )יש לצרף תדפיס מרשם החברות(.  .א
 

 _________________________________________ כתובת  .ב
 

 _________________________________________ טלפון  .ג
 

 _____________________________ מורשהמס' עוסק  .ד
 

 _____________________________ מס' זיהוימס' חברה /  .ה
 

 שמות בעלי זכויות החתימה בחברה / בשותפות .ו
 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________ __________ _ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז
 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

2. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 
 

 _______________________ חותמת: דוגמת
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

 'דנספח 
 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 
 אדון/גברת נכבד/ה,

 המשתתף טופס הצעתהנדון: 
 

 .של פסנתר כנף לתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציוןה התקנה ואספקמכרז ל :שם המכרז

  013/19 :מס' המכרז

 
 

וביצוע על העבודות, כמפורט במסמכי  פסנתר כנףשל  וכיוון ההתקנ ,עבור אספקת –הצעתנו הכספית 

 המכרז ובחוזה ההתקשרות, על נספחיהם, היא כמפורט להלן:

 

 

 כולל מע"מ לא   ₪_ )במילים: ________________( _______________ ההצעה:

   

 ___________________________________ שם המשתתף:

 

 ______________________________ וחותמת המשתתף:חתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .התחרות במכרז היא ביחס לתמורה הכוללת המבוקשת עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז ***

שקלים חדשים( )מחיר המקסימום(. מאתיים אלף ) ₪ 200,000המחיר המוצע לא יעלה על סך של  ***

 המקסימום.לא תתקבלנה הצעות הגבוהות ממחיר 

תנאי מהותי בבחירת הפסנתר אשר יירכש יהא בדיקה פיזית של הפסנתר המוצע ובחינת איכות  *** 

הפסנתר והצליל ומצבו הפיזי ו/או האחר והכל בהתאם לשיקול דעת וועדת הבחינה המקצועית ו/או 

 ועדת המכרזים של החברה העירונית הכול כמפורט במסמכי מכרז זה. 

 מע"מ.  תכלול ההצעה במכרז ***
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

 'הספח נ 

 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לעניין הנדון: 

 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ 
"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי המשתתף_______________ )להלן: "ח"פ/מס' זיהוי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

  להלן1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקב ל2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,- 
ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2ם בסעיף ( הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתהחוק

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה
, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

31.10.2002.) 
 

 או     
 

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה

, אולם  31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א
 עד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.במו

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[
 

  .הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .1
 

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי        

 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה 
_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי 

שים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונ
ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב 

 בחתימתו את המשתתף.
 
 
 

 חתימה  תאריך
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

תאריך: _______                יםביטוח על קיוםאישור  -נספח ח'                                                
Click here to enter text. 

 שונו שלא כמה עד, וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי בכפוף הינם זה באישור המפורטים הביטוחים
 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי אלו בשינויים שאין ובלבד, זה באישור

 האישור מקבל מעמדו הפוליסה בעל/  המבוטח מעמדו

 שוכר☐

  משכיר☐

 ניהול  חברת☐

 מוצרים ספק☐

 שירותים  נותן☒

  ______: אחר☐

  : שם
 להשלים

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐
 
 מזמין מוצרים ☒

 ______אחר:  ☐

 : שם
 לציון ראשון עיריית

 העירונית החברה או/ו
 גופים או/ו לציון ראשון

 חברות או/ו עירוניים
  קשורות

 : כתובת
 להשלים

 :כתובת
, 95 בוטינסקי'ז' מרח

  לציון ראשון
  הביטוח אישור נשוא המוצרים/  העבודות/  השירותים/  הפעילות תיאור

 אוקרסטרהוהתקנה של פסנתר כנף  אספקה

                                 מיום                      עבודה מס'  הזמנת☐/ מכרז    חוזה☒   -ל בקשר

                                                                                                                                :נוסף פירוט

  הכיסויים       

 מיוחדים סעיפים
 האישור מקבל לטובת

 הביטוח תקופת
/  האחריות גבול

 ביטוח סכום

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג פוליסה מספר

 נוסף מבוטח☒

מוטב לתגמולי  ☒
 ביטוח
 סעיף שיעבוד ☒

 ויתור על תחלוף ☒

 להשלמת לחץ  טקסט להשלמת לחץ
  טקסט

 להשלמת לחץ
  טקסט

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף ☒

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 ₪ 4,000,000  טקסט להשלמת לחץ
 למקרה

 ביטוח ולתקופת

 להשלמת לחץ
  טקסט

 'ג צד
 

2 

 מבוטח נוסף ☒

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 ₪ 20,000,000  טקסט להשלמת לחץ
, למקרה לעובד

ולתקופת 
 הביטוח 

 להשלמת לחץ
  טקסט

 מעבידים
 

3 

 מבוטח נוסף ☒

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

   טקסט להשלמת לחץ
 
                  .רטרו: ת

 להשלמת לחץ
  טקסט

 להשלמת לחץ
  טקסט

 אחריות
 מקצועית

4 

 מבוטח נוסף ☒

 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

  טקסט להשלמת לחץ
 
                   .רטרו: ת

 להשלמת לחץ
  טקסט

 להשלמת לחץ
  טקסט

 אחריות
 המוצר

 

5 

 בכתב ובדואר  יום 30 בת מראש הודעה משלוח בטרם לרעה שינוי בה יחול ולא תבוטל לא הפוליסה
 רשום למקבל האישור.

 לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור  ביחס
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. יחול ולא ומבטחיו

   המבטח     האישור:  חתימת

_______________________ 
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

   'בחלק 

 חוזה ההתקשרות

 :תוכן העניינים

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 ההתקשרות מהות  .2

 הספקהצהרות  .3

  סתירות בין המסמכים .4

 צו התחלת העבודה ושלבי ביצוע העבודות .5

 העבודהבדיקות מוקדמות של אתר  .6

 רישיונות, אישורים והיתרים .7

 העמדת אתר העבודה לרשות הספק .8

 שמירת הדינים .9

  הפסקת העבודה .10

 פיקוח .11

  אספקת ציוד, חומרים ומוצרים .12

  הבאת חומרים, מוצרים וציוד לאתר העבודה .13

  סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה ופסולת מאתר העבודה .14

 עבודה בימי חול .15

  עובדי ספק .16

  קבלני משנה .17

 ת השלמהתעוד .18

 התמורה .19

 העברת זכויות .20

 אחריות ושיפוי בנזיקין .21

 ביטוח .22

 אחריות על החומרים והעבודה .23

 ערבות ביצוע .24

 ערבות טיב .25

 הפרות וסעדים .26

 הוראות כלליות  .27

 הודעות  .28

 כתובות הצדדים  .29
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____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

  החברה העירונית  ראשל"צ  לתרבות,  ספורט  ונופש  בע"מ
 03-9650162, פקס. 03-9650063קווי(  ר א ש ו ן  ל צ י ו ן, טל' )רב 95רח' ז'בוטינסקי 

www.hironit.co.il 

 

 חוזה
 

 2019שנערך ונחתם בראשון לציון ביום ________ בחודש _________ בשנת 

 

 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ  :בין

 ___________________________________ ח"פ  

 ___________________________________ רחוב   

 ___________________________________ טלפון  

 ___________________________________ פקס'  

 ("החברה העירונית")להלן:                  

 מצד אחד,                    

 

  580256683עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון ע"ר מס'   :לבין

 ראשון לציון 16ז'בוטינסקי  רחוב   

 ___________________________________ טלפון  

 ___________________________________ פקס'  

 ("התזמורת הסימפונית"להלן: )               

 ,שנימצד                     

 

 

 _____________________________________ בע"מ  :לבין

 ___________________________________ ח"פ  

 ___________________________________ רחוב   

 ___________________________________ טלפון  

 ___________________________________ פקס'  

 ("הספק")להלן:                                

 ,מצד שלישי                      

 

"(, במסגרתו המכרז)להלן: " 013/19פרסמה את מכרז פומבי מס' והחברה העירונית  הואיל

"( נתרסהפפסנתר כנף )להלן: "של ה הובלה והתקנה לאספקהזמינה מציעים להציע הצעות 

למפורט במסמכי והכל בהתאם  עבור התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון

 המכרז;
 

והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז האמור, כשהמכרז על כל מסמכיו ונספחיו מהווה חלק   הואילו

 ;בלתי נפרד מחוזה זה

http://www.hironit.co.il/
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 ;זוכה במכרזהצעה הבחרה בהצעתו של הספק כ חברה העירוניתוה  והואיל
 

ולהוראות וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם ובכפוף לתנאים   הואילו

 ;המפורטים בחוזה זה להלן

 

 :אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן

 

 מבוא, כותרות, נספחים והגדרות .1

 .ה חלק בלתי נפרד הימנווהמבוא לחוזה זה מהו .1.1

כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו בשום צורה שהיא  .1.2

 .לפרשנותו של חוזה זה

 :למונחים שלהלן, המשמעות המפורטת לצדם יהתהבחוזה זה,  .1.3

 עיריית ראשון לציון;   "העירייה"

החברה עירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש  "החברה העירונית"

 בע"מ.

 עמותת התזמורת הסימפונית ראשון לציון ע"ר.  "התזמורת הסימפונית" 

 –' אהמאפיינים המפורטים בנספח כנף בעל  פסנתר  "הטובין"

 ;המפרט

כלל העבודות הדרושות לפי מסמכי המכרז, ובכלל זה  "העבודות"

 ;התקנתםהובלתם ו ,אספקת הטובין

פסנתר כנף אשר נמכר לראשונה מהיצרן ולא נעשה בו  "פסנתר כנף חדש" 

 שימוש ו/או היה בבעלות גורם אחר כלשהו. 

נציג החברה העירונית לצורך פיקוח שוטף על ביצוע   "חברה העירוניתנציג ה"

על פי המכרז וחוזה זה. הודעה על  הספקהתחייבויות 

 בכתב; ספקזהותו תימסר ל

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה: .1.4

  ;מפרט – נספח א'

 ערבות ביצוע; – נספח ב'

 אישור על קיום ביטוחים;– נספח ג'

        הצעת הזוכה - נספח ד'

 במכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  הספקמסמכי המכרז, לרבות הצעת  .1.5

 

 הצהרות הספק  .2

 :, כדלקמן(לפי העניין), מאשר וכן מתחייב רהספק מצהי

כי יש לו הציוד והמתקנים, לרבות חלקי חילוף, לשם אספקת הטובין, הידע המקצועי,  .2.1

, הפיננסית, המשאבים, כוח אדם מוכשר מורשה ומנוסההניסיון, היכולת, האפשרות 

 יו על פי חוזה זה.תיואמצעים הדרושים והביטוחים המתאימים לביצוע התחייבוה
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יש לספק ולעובדיו כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם  .2.2

כל תקופת העבודות והשירותים על פי מסמכי המכרז, וכי ידאג, משך , אספקת הטובין

תוקפו של חוזה זה לשמור על קיום הסטנדרטים, הרישיונות, האישורים וההיתרים 

 .האמורים, על חשבונו

זה, באמצעות  חוזההעבודות במועדים הקבועים בו הספק מתחייב לספק את הטובין  .2.3

עובדים מיומנים ובאיכות גבוהה ביותר תוך שמירה על קיום הסטנדרטים, כללי 

 .הרשויות המוסמכותהבטיחות והנחיות 

הספק מצהיר ומתחייב כי הינו בעלים של הטובין וכי אין כל מניעה מכל מין וסוג  .2.4

 להעברת הטובין לידי החברה העירונית ו/או עמותת התזמורת. 

כנף האמור הבמקרה בו הספק סיפק פסנתר כנף חדש ולצורכי האחריות על פסנתר  .2.5

ע התיקונים, ככל שידרשו, כנדרש מחזיק מלאי חלפים לביצוהינו כי הספק מצהיר 

 .במפרט

כי התקשרותו של הספק בחוזה זה וביצועו בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות  .2.6

להפרה או , אינם גורמים ולא יגרמו, בין במישרין ובין בעקיפין ,המפורטים בחוזה זה

לפגיעה אחרת של הוראות כל דין, או של זכויות, מכל מין או סוג שהוא, של צדדים 

ישים או בחיוב הקיים כלפי צד שלישי, וכי לא קיימת זכות כלשהי של צד שלישי או של

חיוב כלפי צד שלישי העלולים למנוע או להגביל את ביצוע התחייבויותיו של הספק על 

 .לרבות העברת הבעלות בפסנתר הכנף לחברה העירונית/עמותת התזמורת פי חוזה זה

עו על פי תנאיו, ואין כל מניעה, בין על פי דין, כי הספק רשאי להתקשר בחוזה זה, ולבצ .2.7

טול על עצמו כל יחוזה או אחרת להתקשרותו של הספק בחוזה זה ולביצועו, והוא לא י

התחייבות שיש בה כדי למנוע את התקשרותו בחוזה זה לרבות חשש לניגוד עניינים או 

 .ביצועו בכל תקופת החוזה

 חברה העירוניתחשש להפרה יודיע על כך מיד להספק מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר  .2.8

תהיה רשאית לנקוט כל פעולה שתמצא לנכון בעקבות הודעה  חברה העירוניתבכתב ו

לידי סיום וזאת אם או כל עוד לא יוסר החשש האמור על  חוזהכאמור, לרבות הבאת ה

 .ידי הספק

 

 מהות ההתקשרות  .3

לבצע ו להיכל התרבות בראשון לציון פסנתר הכנףאת ולהוביל הספק מתחייב בזה לספק  .3.1

את העבודות ברמה גבוהה ולפי דרישות החוזה והמפרט, במסגרת לוחות הזמנים 

וזאת בהתאם לתמורה  חברה העירוניתלשביעות רצונה המלאה של ה  הקבועים במפרט

 . חוזה זהל 11בסעיף כמפורט שהציע הספק 

העירונית והתזמורת הסימפונית  מבלי לגרוע באמור לעיל, במקרה בו הספק מכר לחברה .3.2

ממועד  )חמש( שנים 5תקופה של לאחריות  ולתת לגבי"פסנתר כנף חדש" נדרש הספק 

כל ביצוע אספקה והתקנה של פסנתר הכנף וסיום קבלת אישור החברה העירונית על 

 . ("תקופת האחריותלהלן: ")אליהן התחייב.  העבודות

 האחריות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט.כי ההוראות שיחולו בתקופת , מובהר .3.3
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 לוחות זמנים .4

ממועד  ים(קלנדרי)ימים  30את הטובין בתוך  חברה העירוניתהספק מתחייב לספק ל .4.1

או במקום אחר עליו תורה  חברה העירוניתההתקשרות, בחצרי ה חוזההחתימה על 

  חברה העירונית.לספק, והכל לשביעות רצונה המלאה של ה חברה העירוניתה

אך למעט פיגור )בכל מקרה של פיגור בלוח הזמנים כפי שפורט במפרט, מכל סיבה שהיא  .4.2

תהיה  חברה העירונית(שהספק יוכיח כי הוא נובע במישרין ממעשה או מחדל של ה

זה,  חוזהזכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף על פי דין או  חברה העירוניתה

ה, כשסכום זה נקבע מתוך הערכה של הנזק ז חוזהל 9לפיצוי מוסכם כמוגדר בסעיף 

 .עקב כך חברההמסתבר שייגרם ל

 

 ע העבודותביצו .5

ובמקצועיות ובזהירות  הספק מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאמה קפדנית למפרט .5.1

  המרבי.

, יבדוק בהיכל התרבות חברה העירוניתבמקום עליו הורתה ה טוביןהיספק את הספק  .5.2

 ככל ויידרש.  , יכוונםהתקנתםאת תקינות הטובין לאחר 

, הובלתם, הספקתם, התקנתם לרבות מסים הטובין ישא בכל עלויות אריזתיהספק  .5.3

, וכל יתר הפעולות הקשורות באספקת טוביןותשלומי חובה אחרים החלים על אספקת ה

 .הטובין, ובכל הוצאה אחרת הקשורה באספקתם

את שלמותם ותקינותם ואת  הספק יארוז, על חשבונו, את הטובין, באופן שיבטיח .5.4

 .כמקובל בתחום זה, הובלתם הבטוחה

יושבת בהיכל התרבות ראשון לציון התזמורת הסימפונית הישראלית מובהר, כי  .5.5

 בראשון לציון.  16שברחוב ז'בוטינסקי 

הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח  .5.6

שמירה על הוראות כל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של הטובין שבמשלוח, וכן 

הבריאות. הספק יהיה אחראי ויינקטו על ידי הספק מירב האמצעים לשמירת הבטיחות 

 חברה העירונית.ידי ה-לקבלתם עלעד , לכל נזק או אובדן שייגרמו לטובין

במהלך תקופת האחריות, מתחייב הספק לבצע את כל השירותים הדרושים בהתאם  .5.7

למפרט, על מנת לשמור על מצבם התקין של הטובין, ובכלל זה, לתקן כל תקלה, לסייע 

 .בפתרון בעיות ולספק חלקי חילוף ולהתקינם וכיו"ב

כל פריט של חלק שסופק על ידיו בין אם הוא  זה תחול על חוזהאחריותו של הספק על פי  .5.8

ייצרו ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות 

 .זה חוזהועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי  חברה העירוניתה

ית שמורה הזכות לבצע בטובין עבודות שאינן דורשות מיומנות ספציפ חברה העירוניתל .5.9

 .והספק יספק את המידע הדרוש לביצוען
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 ופסילת הטובין תבדיק .6

מטעמן מקצועיים  ו/או התזמורת הסימפונית לרבות ע"י מומחיםהחברה העירונית  .6.1

בדיקה פרטנית של הטובין. נמצא כי הטובין אינם עומדים בדרישות המפרט, כולן יבצעו 

חברה ה יהמסיבה אחרת, תהאו מקצתן, או שהם פגומים או בלתי ראויים לשימוש 

או לדרוש את החזרתו ותמסור על כך טובין רשאית לסרב לקבל לידיה את ה העירונית

 .הודעה לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה לקבלת הטובין

החברה העירונית לא תרכוש ולא תשתמש בטובין שביחס אליהם נמצא כי אינם עומדים  .6.2

: להלן) ראויים לשימוש מסיבה אחרת בדרישות המפרט, או שהינם פגומים או בלתי

מחצריה של  של הטובין הפגומים הספק ידאג, על חשבונו, לפינויים (."הטובין הפגומים"

תודיע לו על סירובה לקבלם לידיה.  חברה העירונית, מיד לאחר שהחברה העירוניתה

 .פגומיםטובין הבכל מקרה, לא תשלם החברה העירונית לספק את התמורה עבור ה

חייבת לשלם לספק את התמורה בעד טובין שלגביהם ניתנה  יהלא תה רה העירוניתחבה .6.3

, מיד עם חברה העירוניתואם שילמה לספק את תמורתם ישיב הספק ל ,קביעה כאמור

דרישתה הראשונה, כל סכום ששולם על ידי החברה העירונית לספק בגין הטובין 

 .הפגומים

בו יתגלה בכל עת לאחר הספקת הטובין על  מבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף זה, במקרה .6.4

, או בשל ואו בטיב וכי קיים בטובין פגם או ליקוי, בייצור חברה העירוניתידי הספק ל

, לפי דרישתה הראשונה, את חברה העירונית, מתחייב הספק להשיב לםטובין פגו והיות

 .ומלוא התמורה ששילמה לספק בגינ

חברה אם תדרוש זאת ממנו, מיד לאחר שה, חברה העירוניתהספק מתחייב לספק ל .6.5

הודיעה לו על הטובין הפגומים, או על קביעה של רשות מוסמכת כאמור בסעיף  העירונית

כשהוא עומד בדרישות המפרט ואינם טובין פגומים,  ,לעיל, כמות זהה של הטובין 6.3

 .ללא כל תמורה נוספת

 

 רכישת הבעלות בטובין  .7

חברה ת הטובין לידיה, יעברו הטובין לבעלותה של האת קבל חברה העירוניתאישרה ה .7.1

במקום שנקבע לכך בהזמנת  התקנתםמיד עם סיום  ו/או התזמורת הסימפונית העירונית

חברה . מובהר ומוסכם בזה, כי הטובין לא יעברו לבעלותה של החברה העירוניתה

מצויים  אף אם הםואת איכותם ו/או תקינותם כל עוד לא אישרה את קבלתם העירונית 

, וכי כל עוד לא עברה הבעלות בטובין לידיה של החברה חברה העירוניתבחצריה של ה

 .הספק האחראי הבלעדי לטובין ולכל אובדן או נזק שיארע להם יההעירונית, יה

, כשהם נקיים מכל חוב, עיקול, חברה העירוניתהספק יעביר את הבעלות בטובין לידי ה .7.2

 .או נוספות מכל מין או סוג שהואאחרות ' שעבוד או זכויות צד ג

 

 חברה העירוניתנוהלי הוהוראות  .8

זה, ימלא בהקפדה אחר הוראות כל  חוזהספק מתחייב כי בביצוע התחייבויותיו לפי ה .8.1

חברה נוהלי הביטחון השגרתיים של ה ובכלל זה ,חברה העירוניתדין, ואחר כל נוהלי ה



 

28 

 

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

____________________________ 

 חתימת המשתתף + חותמת

לידיעת הספק ובלבד  חברה העירוניתכן אחרי כל נוהל סביר אחר שתביא ההעירונית ו

 .שאינו מפריע או מעכב באופן משמעותי את הספק בביצוע התחייבויותיו

, תחול לגבי הנהלים המפורטים חברה העירוניתהתחייבותו של הספק לשמירת נהלי ה .8.2

לעיל כפי שישתנו מעת לעת, ובלבד שהחברה העירונית הביאה את דבר הנוהל המעודכן 

 .לידיעת הספק

או מי מטעמו, יקפידו על שמירת ההוראות  ,פק מתחייב לפעול לכך שכל עובדיוהס .8.3

 .והנהלים כאמור לעיל

 

 

 פיצוי מוסכם .9

חברה , ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת העומדים ל4נוסף על האמור בסעיף  .9.1

זה ובמפרט,  חוזהעל פי דין, במקרה שהספק לא יספק את השירותים כנדרש ב העירונית

 :כפיצוי קבוע ומוסכם מראש את הסכומים הבאים חברה העירוניתישלם הספק ל

 ;לכל הפרה ₪ 500 – 2 בגין הפרה של הוראות סעיף .9.1.1

 ;לכל הפרה ₪ 1,000 – 5 בגין הפרה של הוראות סעיף .9.1.2

 ;לכל יום איחור ₪ 500 – בגין איחור במועד האספקה .9.1.3

זה, במועדים  חוזהבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא עמד הספק בהתחייבויותיו לפי  .9.2

לבצע את התיקון בעצמה, או באמצעות אחר  חברה העירוניתרשאית החוזה, הקבועים ב

מהעלות כהערכה  20%מטעמה, והספק יחויב בעלות הטיפול וכן בתוספת בשיעור של 

 חברה העירונית.מסתברת של הוצאות ה

 

 יחסי הצדדים וכוח אדם .10

מוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק לבין החברה העירונית על פי חוזה זה הם  .10.1

עצמאי ומזמין, בהתאמה, כי אין בחוזה זה כדי ליצור ושום דבר  ספקיחסים של 

מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות -בהוראות חוזה זה לא יתפרש כיוצר, יחסי עובד

ו, פקידיו, שלוחיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו, לבין החברה בין הספק, עובדי

 .העירונית

על פי דין כלפי עובדיו,  ואחראי באורח בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עלי יההספק יה .10.2

לרבות תשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום, תשלום כל הזכויות הסוציאליות 

בה אחרים בגינם, הבטחת תנאי המתחייבות על פי דין, תשלום מסים ותשלומי חו

בטיחות בעבודה על פי הוראות הדין, ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי 

ביצוע למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו, לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים ב

לחברה העירונית, אם וככל שהם קיימים וידועים לו, ולנקיטת  הטובין והספקת העבודות

 .ע הסבירים למניעת סיכונים אלהכל אמצעי המנ
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 התמורה  .11

 חברה העירוניתשתרכוש האספקת פסנתר הכנף/טובין בתמורה לביצוע העבודות ו .11.1

מהספק, וכן למילוי כל יתר התחייבויותיו של הספק על פי התנאים וההוראות 

____________ ₪ לספק  חברה העירוניתהמפורטים בחוזה זה, על נספחיו, תשלם ה

 כולל מע"מ;לא _ שקלים חדשים( ___________ )ובמילים:

 :התמורה כאמור תשולם לספק בכפוף לתנאים שלהלן .11.2

 ;הגשת דרישת תשלום, בדיקתה ואישורה .11.2.1

 :דרישת תשלום, בצרוף המסמכים הבאים חברה העירוניתליגיש הספק  .11.2.2

, המעידה על חברה העירוניתעודת משלוח מאושרת על ידי הת  .11.2.2.1

 ה;קבלת המשלוח בהתאם להזמנ

חשבון מפורט, המפרט את דרך החישוב של כל אחד ממרכיבי  .11.2.2.2

 ;דרישת התשלום

 חברה העירוניתחשבונית ערוכה כדין ובה פירוט הסכומים שה .11.2.2.3

 "(;תשלוםהדרישת להלן: ") על פי סעיף זה לעיל ספקחבה ל

, והגשתה היא חברה העירוניתדרישת התשלום תוגש לבדיקה ואישור על ידי ה .11.2.3

זה. כל עוד לא תוגש דרישת תשלום,  חוזהתנאי מוקדם לביצוע התשלום על פי 

 החוזה.על כל צרופותיה, לא תתגבש זכותו של הספק לתשלום על פי 

רשאית, שלא לאשר  חברה העירוניתלמען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי ה .11.2.4

ת הדרישה, כולה או חלקה, אם מצאה, לאחר בדיק, לספק את דרישת התשלום

כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי שהתבקש על ידיו; אישרה החברה העירונית 

את דרישת התשלום בחלקה, יגיש הספק, לאחר שיקבל הודעה מהחברה 

העירונית בדבר שיעור התשלום שאושר, דרישת תשלום מתוקנת, בצרוף 

ן: להל)כשהיא מתייחסת לסכום שאושר לתשלום בלבד , חשבונית ערוכה כדין

, והתשלום יבוצע על פי דרישת תשלום מתוקנת ("מתוקנתהתשלום הדרישת "

 זו. 

אין בהגשת דרישת תשלום מתוקנת כאמור, כדי לשלול מן הספק את הזכות  .11.2.5

לאשר רק חלק מדרישת התשלום  חברה העירוניתלחלוק על החלטת ה

ולם במקרה של חילוקי דעות כאמור לא יפסיק הספק את מתן , אהמקורית

זה, ולא יעכבו או ישעה כל התחייבות אחרת של הספק על  חוזהותיו על פי שיר

 החוזה.פי 

דרישת תשלום  (לפי העניין)אושרה זכאותו של הספק לתשלום על פי דרישת תשלום או  .11.3

 45את התשלום המגיע לספק בתוך  חברה העירוניתמתוקנת, שהוגשה על ידיו, תשלם ה

לום, בצרוף כל המסמכים הנדרשים כאמור יום מתום החודש בו הוגשה דרישת התש

 . (45תנאי שוטף + )

 .התשלום יבוצע ישירות לחשבון בנק עליו יודיע הספק לחברה העירונית בכתב .11.4
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לא תישא בתשלום עבור טובין  חברה העירוניתלמען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי ה .11.5

שהטובין בגינם  שהם טובין פגומים, וביצוע תשלום כלשהו לא יהיה בו משום ראיה לכך

 .בוצע התשלום עומדים בדרישות המפרט או אינם מוצרים פגומים

 חוזההתמורה כאמור היא סופית, מרבית וכוללת את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע  .11.6

או הנובעות הימנו, לרבות התחייבויות נובעות  חוזהזה וכל התחייבויות הספק על פי ה

ככל שיהיה נחוץ לצורך ), לרבות עלויות ציוד חוזהשאינן ידועות לספק במועד חתימת ה

, העבודות והשירותים ובפרט הוצאות בגין העסקת אנשי הצוות, נסיעות (ביצוע החוזה

הוצאות בגין פתרון בעיות וכן הוצאות או תשלומי חובה או מסים או היטלים מכל ', וכד

 . חוזהסוג שהוא או אם חל שינוי בעלויות הכרוכות בביצוע ה

מורה היא סופית והספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם הת .11.7

ובכתב. , זה או אם יוסכם על כך מפורשות בין הצדדים חוזהלמעט אם צוין מפורשות ב

סמכות לשינוי היקף התמורה וכי  החברה העירוניתלמען הסר ספק מובהר כי אין לנציג 

 חברה העירונית.י חתימה של השינוי כאמור ייעשה רק בכתב ובחתימת מורש

יום לאחר  (30)בתשלום, שאינו עולה על שלושים  חברה העירוניתמוסכם כי איחור של ה .11.8

זה. הספק יהיה זכאי בגין  חוזההמועד המיועד לתשלום בפועל, לא יהווה הפרה של 

תקופת האיחור כאמור לתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן אם תחול עליה 

 מהמועד המיועד לתשלום על פי חוזה זה ועד למועד התשלום בפועל.  במדד האמור

 לריבית, יום כאמור, יהיה הספק זכאי, בנוסף להפרשי ההצמדה 30עלה האיחור על  .11.9

החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ / בשיעור ריבית פריים הנהוגה  ריבית בשיעור

 ., ולסעד זה בלבדבבנק לאומי לישראל בע"מ

ומוסכם כי כל עיכוב שנגרם בשל אי אישור החברה העירונית את דרישת התשלום מובהר  .11.10

 .לא ייחשב איחור

 

  חברה העירוניתנציג ה .12

החברה העירונית תמנה נציג מקצועי מטעמה, אשר ישמש איש הקשר מטעם החברה  .12.1

. רשאית לשנות מינוי זה בכל עת יההחברה העירונית תה. זה חוזההעירונית לעניין ביצוע 

מוסמך להתחייב כלפי הספק  יהמובהר ומוסכם, כי נציג החברה העירונית אינו ולא יה

 זה על נספחיו חוזהבחיובים כספיים או בכל עניין הנוגע לשינויים או תיקונים ל

 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .13

לכל נזק גוף ו/או נזק  החברה העירונית ו/או העירייההיה אחראי כלפי י והספק לבד .13.1

ו/או  חברה העירונית ו/או לעירייהרכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם ל

ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה  ןו/או למי מטעמ ןלעובדיה

מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, לרבות אחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם 

ו/או חוסר התאמתם לתקנים  חברה העירוניתו/או חוסר התאמתם לדרישות ה ןטוביב

הטובין ו/או לכל אובדן ו/או נזק הנובע מהטובין ו/או אספקת הטובין ו/או הנדרשים מ

 .עבודותה
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לאבדן, נזק או קלקול ו/או העירייה  חברה העירוניתהיה אחראי כלפי הי והספק לבד .13.2

עבודות לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ והובא על ידלציוד מכל סוג ותאור הנמצא או ש

לחברה מסירתם , כיוונם וו/או לכל אובדן ו/או נזק לטובין עד להתקנתם נשוא ההסכם

 אישור החברה העירונית בכתב אודות שביעות רצונה המלא .קבלת והעירונית 

מכל  ןואת הפועלים מטעמהעירונית ו/או העירייה ה חברהספק פוטר בזאת את ה .13.3

תוך  ןו/או את הפועלים מטעמ ןו/או לפצות ןזקים כאמור ומתחייב לשפותנאחריות לגבי 

לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.  נהימים על כל סכום שתחויב 7

לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל  נהתודע חברה העירונית ו/או העירייהה

 . ונלהתגונן מפניה על חשבו ול נהותאפשר

זכאי להם מכוח הספק לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהחברה העירונית ו/או העירייה  .13.4

מהחברה העירונית ו/או הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

ספק על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המהעירייה 

מחמת מעשה או מחדל שהם  עירוניתחברה הכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 כאמור לעיל. הספקבאחריותו של 

 

 ביטוח .14

 וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותו של הספקלהבטחת  .14.1

במקרה של  וכל עוד קיימת אחריות  ולערוך ולקיים על חשבונ הספק, מתחייב ווחובותי

 המצורף הביטוח עריכת באישור המפורטים הביטוחים את,  אספקת "פסנתר כנף חדש"

 אישור"ו" הספק ביטוחי: "להלן) ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה, ג' כנספח זה להסכם

 ובעלת בישראל כדין מורשית ביטוח חברת אצל(, העניין לפי", יםהביטוח על קיום

 . מוניטין

מציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום לההספק על  .14.2

על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. המורשים בישראל, כדין בידי מבטחי הספק 

במועדים הינה תנאי עיקרי  חברה העירוניתידי מבטחי הספק ל-מסירת האישור חתום על

הספק  ופות בגין הפרת ההסכם.בתר חברה העירוניתבהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה

בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, 

במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי לתקופה נוספת 

 מהחברה העירונית.

 להיות עומד הספק מביטוחי מי כי, לחברה העירונית יודיע הספק שמבטח פעם בכל .14.3

 הספק על, הביטוח עריכת לאישור בסיפא כאמור, לרעה שינוי בו לחול עומד או מבוטל

 הביטול מועד לפני, חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הביטוח אותו את לערוך

 .כאמור בביטוח לרעה השינוי או

 דרישה בבחינת הינם הספק ביטוחי במסגרת הנדרשים האחריות גבולות כי מובהר .14.4

 ההסכם לפי הספק של התחייבות מכל לגרוע כדי בה שאין, הספק על המוטלת, מזערית

 או/ו זה הסכם פי על החבות ממלוא הספק את לשחרר כדי בה ואין, דין כל פי על או/ו

 מיהעירייה ו/או  אוהחברה העירונית ו/ כלפי טענה כל תהיה לא ולספק, דין פי על

 .כאמור האחריות לגבולות הקשור בכל, םממטע
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 שיומצא, הביטוח עריכת אישור את לבדוק, החובה לא אך, הזכות תהא לחברה העירונית .14.5

, הרחבה או התאמה, תיקון, שינוי כל לבצע הספק ועל, לעיל כאמור הספק ידי על

 .זה הסכם פי על הספק להתחייבויות הספק ביטוחי את להתאים מנת על שיידרשו

 השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת החברה העירונית זכויות כי ומוסכם מוצהר .14.6

 כל םממטע מי עלהעירייה ו/או  אוו/ החברה העירונית על מטילות אינן, לעיל כמפורט

, העדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, הספק ביטוחי לגבי שהיא אחריות כל או חובה

 כל פי על או זה הסכם פי על הספק על המוטלת, שהיא חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין

 אישור את בדק אם בין, לאו אם ובין לעיל כמפורט שינויים עריכת דרש אם בין וזאת, דין

 .לאו אם ובין הביטוח עריכת

 מתחייב העניין לפי ה"צמ כלי או/ו רכב בכלי שימוש נעשה השירותים ובמסגרת ככל .14.7

 פגיעה בגין דין פי על כנדרש חובה ביטוח: הבאים הביטוחים את בנוסף לערוך הספק

 השימוש עקב שלישי צד של רכוש בגין אחריות ביטוח, רכב בכלי השימוש עקב גופנית

 במתכונת וביטוח הרכב לכלי מקיף ביטוח, אחד נזק בגין ₪ 400,000 לסך עד רכב בכלי

 .הנדסי מכני ציוד לעניין" הסיכונים כל"

'( ג צד למעט) הרכוש ביטוחי את לערוך שלא, הזכות לספק, לעיל האמור אף על .14.8

, יחול להלן 14.10 בסעיף המפורט הפטור אך, בחלקם או במלואם, זה בסעיף המפורטים

 .במלואם הביטוחים נערכו כאילו

 לכל מאחריות םממטע הבאים ואת החברה העירונית ו/או העירייה ו/או את פוטר הספק .14.9

 לחצרי הספק מטעם מי או הספק ידי על המובא, כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן

 או דרישה, טענה כל לספק תהיה ולא, השירותים מתן לצורך המשמש או/ו העירייה

 מי כלפי יחול לא כאמור פטור. כאמור נזק או/ו אובדן בגין לעיל הנזכרים כלפי תביעה

 .בזדון לנזק שגרם

 ויתור בדבר סעיף ייכלל, הספק ידי על שייערך, משלים או נוסף רכוש ביטוח בכל .14.10

; םממטע הבאים וכלפי עירייהחברה העירונית ו/או הה כלפי התחלוף זכות על המבטחים

 . בזדון לנזק שגרם, אדם לטובת יחול לא כאמור התחלוף זכות על הוויתור

 בו ובמקרה, ההסכם הסבת לעניין זה הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי .14.11

 כי לדאוג הספק על, הספק מטעם משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או השירותים

 הסכם פי על הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי

 . זה

 ביחס העירייההחברה העירונית ו/או  כלפי האחריות מוטלת הספק על כי, בזאת מובהר .14.12

 .משנה קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו שירותים לרבות, במלואם לשירותים

 האמור אף על. ההסכם של הפרה מהווה םוהפרת ההסכם מעיקרי םהינ הביטוח סעיפי .14.13

 ימים 10 חלפו אם אלא, יסודית הפרה תהווה לא במועד הביטוח אישור המצאת אי, לעיל

 .כאמור אישור להמצאת, בכתב החברה העירונית בקשת ממועד
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 סודיות .15

-שיועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו עלהספק מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלניו וכל מי  .15.1

, ישמרו בסודיות את המידע הסודי של החברה ("אנשי המקצועלהלן: ") פי חוזה זה

פי חוזה זה, לא יעשו -העירונית שיגיע אליהם במשך או עקב ביצוע התחייבויות הספק על

ין לכל בהם כל שימוש, לא יעבירו ולא יגלו אותם כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפ

 .אדם או גוף אחר

כל מידע בע"פ או בכתב אשר סומן ע"י החברה העירונית  –"מידע סודי"  -בסעיף זה  .15.2

כסודי או זוהה בעת גילויו כסודי, או שמעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי, ומבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, הסודות המקצועיים והמסחריים של החברה העירונית, או 

למעט  –אודות נוהלי עבודה, תוכניות עבודה ונתונים פיננסים, והכל  שברשותה, מידע

 :מידע כאמור, שהספק יוכיח שהוא אחד מאלה

 ;היה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ללא חובת סודיות .15.2.1

 ;פותח באופן עצמאי על ידי הספק, ללא כל קשר לחוזה זה .15.2.2

 ;נמסר לספק ע"י צד ג' ללא חובת סודיות .15.2.3

 ;בגדר נחלת הכלל הינו או הפך להיות .15.2.4

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבויות הספק על פי סעיף זה תשארנה בתוקפן  .15.3

 .גם לאחר סיום חוזה זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן

 

 העדר ניגוד עניינים .16

הספק מצהיר ומאשר, כי התקשרותו בחוזה זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא  .16.1

במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויותיו לפי  ,מואו מי מטע ,תעמיד אותו

חוזה זה וביצועו לבין כל עניין אחר של הספק, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר הנובע 

וכל כיוצא באלה, וכי אם קיים חשש , ממצבו של הספק, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו

 .ההצעהכאמור, הצהיר עליו במפורש ובאורח בולט במסגרת 

רשאית,  יה החברה העירוניתתה –הצהיר הספק על קיום חשש לניגוד עניינים כאמור   .16.2

אם לדעתה אין מניעה בשל חשש כאמור, להתקשר עם הספק אך להטיל על הספק במועד 

חתימת החוזה מגבלות נוספות על אלה הקבועות בחוזה זה, אשר יפורטו בנספח אשר 

 .יצורף לחוזה במועד חתימתו

מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך מיד הספק  .16.3

רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון  יהוהחברה העירונית תה, לחברה העירונית בכתב

בעקבות הודעת הספק, לרבות הבאת החוזה לידי סיום, או הטלת מגבלות על פעולת 

 .יוסר החשש האמור על ידי הספקהספק בחברה העירונית וזאת אם או כל עוד לא 

מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של החברה העירונית להביא חוזה זה לידי סיום, בכל  .16.4

מקרה שבו ייוודעו לחברה העירונית, בין באמצעות הספק ובין בכל דרך אחרת, עובדות 

אשר לפי שיקול דעתה של החברה העירונית מצביעות על כך שהספק מצוי או עלול 

במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר למתן שירותיו על פי להימצא 

 7החברה העירונית רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה לספק  יהחוזה זה, תה
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לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה  יהימים מראש ובמקרה זה לא תה

 .העירונית בקשר לכך

 

 הסבת זכויות .17

ם הספק בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו בחוזה זה, ובהתבסס חוזה זה נעשה ע .17.1

על אמון החברה העירונית בו וביכולותיו. לפיכך הספק אינו רשאי להעביר או להסב או 

להעניק או להמחות או לשעבד איזה מזכויותיו או התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או 

אלא בהסכמת החברה העירונית אשר מקצתן, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

 .תינתן, אם בכלל תינתן, מפורשות מראש ובכתב ובתנאים כפי שתתנה החברה העירונית

החברה העירונית תהיה רשאית לראות בהקצאה או בהעברת מניות של הספק, שיהיה  .17.2

בהן משום העברת שליטה בתאגיד הספק או מכירה או העברה בדרך אחרת של השליטה 

הסבת זכויות על פי סעיף זה. על הספק להודיע בכתב לחברה העירונית על  בספק, משום

כל פעולה כאמור עם ביצוע הפעולה, והחברה העירונית תודיע לספק בכתב אם בכוונתה 

 .לראות בפעולה הסבת זכויות כאמור בסעיף זה

 חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או על פי ספקשל ה וכויותיז .17.3

 מדרגה כלשהי.

 ,להשכיר ,למכור ,להסב ,לשעבד ,רשאיות למשכןתהיינה חברה העירונית או העירייה, ה .17.4

להחכיר או להעביר את זכויותיהן, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה והכל באופן שתמצאנה 

כל תביעות או טענות בקשר  ספקלנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו ל

 על פי חוזה זה לא תיפגענה. ספקלכך ובלבד, שזכויות ה

 

 הפרות וסעדים .18

 .1970-על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א .18.1

לחוזה, הם סעיפים יסודיים  17-ו  16, 14, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 2מוסכם בזאת כי סעיפים  .18.2

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. הספקידי  ועיקריים שהפרתם על

וצאות סיום החוזה או ביטולו בתום תקופת החוזה, או מיד עם ביטולו, מכל סיבה ת .18.3

 :שהיא, לפי המוקדם, יחולו בין היתר הוראות אלה

כל צד יחזיר לצד השני, או ישמיד, בכפוף להוראות כל דין המחייבות שמירת  .18.3.1

שני, את כל המידע שיש בידיו והשייך לצד המסמכים בידיו, לפי הוראת הצד ה

 .השני

הספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו מהחברה העירונית בגין אבדן   .18.3.2

רווחים או טובות הנאה מסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה 

 .זה, והספק פוטר בזה את החברה העירונית מכל חבות כאמור

סיומו של החוזה בתום תקופת החוזה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם  .18.3.3

יותר, לפי העניין, לא יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני תום תקופת 

החוזה או ביטולו כאמור, והצד החייב ימלא חיוביו במועד שעליו למלאו על פי 

 .הוראות חוזה זה
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 .שלעיל לגבי החלק שבוטל היה הביטול ביטול חלקי, יחולו ההוראות .18.4

 

 הוראות כלליות .19

 ויתור על סעדים .19.1

, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, אתמצהיר ומתחייב בז הספק

לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו  ושתהיינה ל

זכאי, לזכות עכבון או  יהיהמוותר ולא  ואלידי סיום, על פי הוראות חוזה זה או הדין, ה

לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, 

צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי 

 מזנוןהרשות להפעיל את בית הקפה או הרשאי למנוע מסירת  הספק יהיהסיום, לא 

 לאחר.

 שיפוי .19.2

מתחייב לשפות או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה  הספק

חיה, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, ועובדיה או של ,העירונית

שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן או נגד כל מי 

על פי חוזה זה או  הספקשלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה או מחדל לו אחראי מעובדיה, 

או  עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה העירוניתרחת טר על פי דין, לרבות שכ

 הספקבקשר לנזקים, אשר  ןל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתבמלואם או בכ לעירייה

, מיד לספקובתנאי, שהחברה העירונית תודיע להם על פי חוזה זה או על פי הדין  אחראי

הזדמנות להתגונן כנגד  ספקעם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותיתן ל

 תביעה כאמור. 

 

 ויתור או שינוי .19.3

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  .19.3.1

דדים בזכויות ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצ

ם, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות ניתנו לו על פי החוזה במקרה מסויש

במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי 

 חוזה זה.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  .19.3.2

רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן  יהיהשל צד על זכות מזכויותיו והוא 

 בכל עת שימצא לנכון.

 עוסק מורשה .19.4

כעוסק מורשה לעניין חוק מס  םרשו יהיה החוזהמתחייב, כי במשך כל תקופת  הספק

 נהל ספרי חשבונות כדין.יערך מוסף וכן 

 תיקון לחוזה .19.5

הצדדים, שאם לא כן, די שני כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על י

 להם כל תוקף. יהלא יה
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 קיזוז .19.6

על פי כל דין כנגד  ועל כל זכות קיזוז שהיא הנתונה ל אתמוותר בז הספק .19.6.1

 החברה העירונית.

זכאית לקזז או לעכב תחת ידה או לגבות כל סכום או  יההחברה העירונית תה .19.6.2

, מכל מין וסוג שהם, הספקנכס או זכות כלשהי שמגיעים או שיגיעו לה מן 

לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו או תישא בו, בגין מעשי או מחדלי 

 , בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.הספק

 תשלום במקום הצד האחר .19.7

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  .19.7.1

לשלמו, והצד הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. )שבעה( 7האחר לא שילמו, תוך 

הצד המשלם  יהשילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יה .19.7.2

רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו 

רישתו זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם ד יהצד. הצד המשלם יה

ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו יהראשונה, כשסכום זה 

 בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 סמכות שיפוט והדין החל .19.8

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  .19.8.1

 שלו. 

ן הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בכל עניי .19.8.2

סמכות  יהלבית המשפט, המוסמך מבחינה עניינית, בעיר ראשון לציון, ולא תה

 לכל בית משפט אחר בעניין זה.

 מיצוי התנאים המוסכמים .19.9

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל 

על פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או ב

זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש 

בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, 

 יך חוזה זה.לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאר

 

 הודעות .20

תחשב כמתקבלת  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  .20.1

 בעת מסירתה.

 הלן ותוך ציון הנמען המצוין להלןכל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין ל .20.2

, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה -

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל  -ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום 

 כאמור להלן.
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 נת להלן ותוךבדואר רשום, על פי הכתובת המצוי כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו .20.3

שעות ממועד  48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  -ציון הנמען המצוין להלן 

 שלחה.יה

 

 ת הצדדיםוכתוב .21

 

 הנמען: – החברה העירונית

 _________________________________________ :רחוב

 _________________ :'פקס   ______;_______ טלפון:

 

 

 הנמען: – הספק

 _________________________________________ :רחוב

 _________________ :'פקס   __;____________ טלפון:

 

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

 ______________________ :הספק   החברה העירונית: _______________ 

  ______________________ על ידי:  ______________________ על ידי: 

 ______________________  תואר:  ______________________ תואר:
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 אישור

 

 

מאשר בזאת כי  הספקאני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של 

ז _______________ אשר "_____________ ת -ז ________________ ו"_______________ ת

 הספקוכי נתקבלה החלטה כדין על ידי  והם מוסמכים לחתום מטעמ הספקחתמו על חוזה זה בפני, בשם 

 להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו. ובהתאם למסמכי ההתאגדות של

 

                            

             ______ _________________ 

 עו"ד                    
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 א'נספח 

 מפרט

 

 תנאים כללים

 כללי .1

פסנתר כנף המתאים לקונצרטים של  , הובלה, התקנה וכיווןעל הספק לבצע עבודה של אספקה 

 .ומתן שירותי אחריות, כמפורט להלן"( הטובין)להלן: "

יספק את עבור החברה העירונית. הספק  לספקלמפרט זה מצורפים פרטי הטובין שיידרש הספק 

 .האמורים תוך הקפדה על דרישות הנספח, לרבות מידות, חומרים וגימור הטובין

 

 לוחות זמנים .2

ממועד החתימה  ם(ייקלנדר)ימים  30לחברה העירונית בתוך  הטוביןעל הספק לספק את  .2.1

 .על חוזה ההתקשרות

פי שיקול דעתה הבלעדי של -יובהר כי לוחות הזמנים המפורטים לעיל ניתנים לשינוי על .2.2

 .החברה העירונית

 

 שטח התארגנות  .3

 .הספק לא יורשה לאחסן חומרים, כלים או ציוד כלשהו בשטחי החברה העירונית .3.1

בימים בהתאם להנחיות נציג החברה העירונית ובכלל זה הגישה לשטח העבודה תהיה  .3.2

 .אשר ייקבעו עם נציג החברה העירונית מראשובשעות 

 

 מניעת הפרעות ושטחים מחוץ לתחום .4

היכל התרבות שבראשון לציון היא למתחם  הטוביןמובא לידיעת הספק שאספקת  .4.1

בכל הנוגע לשמירת ניקיון, מניעת , ולפיכך יחולו עליו נהלי החברה העירונית, בין היתר

טחוניות מיוחדות, יוג שהוא, הגבלות בהפרעות לפעילויות החברה העירונית מכל ס

 .לרבות לעניין כניסת עובדים וציוד, וכיו"ב

חל איסור מוחלט על שימוש בשטחים במתחם החברה העירונית מחוץ לתחום שהוגדר  .4.2

לחברה העירונית שמורה הזכות להורות לספק להרחיק כל עובד אשר פועל בניגוד . לספק

 .לא תהיה לספק זכות לערער על כךלהנחיות החברה העירונית והוראותיה ו

 

 זכות החברה העירונית לדחות את מועד התחלת העבודה .5

 אספקת הטובין.את הזכות לדחות את מועד  הלעצמ תהחברה העירונית שומר
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 חומרים, ציוד וביצוע .6

כל החומרים יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי, ולדרישות החברה 

העירונית כמפורט להלן. כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרטים המפורטים להלן, באופן מקצועי 

לחברה העירונית ייעשה  הטוביןולשביעות רצונה המלאה של החברה העירונית. יובהר, כי מסירת 

 .שסופקו עומדים בכל דרישות המפרט הטוביןר אישור נציג החברה העירונית, כי כלל רק לאח

 

 עובדים  .7

ידי הספק בביצוע העבודה יהיו בעלי מקצוע ובעלי ניסיון המתאימים -כל העובדים המועסקים על

 .לעבודות העומדות לביצוע. לצורך ביצוע העבודות יעסיק הספק עובדים בגירים בלבד

 

 אחריות הספק  .8

 :מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז, יחולו גם ההוראות הבאות .8.1

החל  שנים לפחות 5-תהיה לאשר סיפק "פסנתר כנף חדש"  אחריותו של הספק .8.1.1

על המכלול המכאני של  ממועד האספקה לשביעות רצונה של החברה העירונית

 . הפסנתר

 

 טכנייםתנאים 

 

 הפסנתר .1

במקרה של "פסנתר כנף חדש"( וכיוון ראשוני )מבקשת אספקה, הובלה, התקנה העירונית  החברה

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון אשר יושבת "( עבור הפסנתרלהלן: ") כנף פסנתרשל 

 , והכל בהתאם למפורט להלן:בראשון לציון 16בהיכל התרבות שברחוב ז'בוטינסקי 

מאיכות מעולה מכל היבט שהוא, ובכלל זה מבחינת גימור, איכות צליל ופעולת  ההפסנתר יהי .1.1

 .של הפסנתר המנגנון

 מחודש. או חדשיהיה  מובהר כי הפסנתר .1.2

 .קונצרטנטיםהפסנתר יכלול גלגלים גדולים המתאימים לפסנתרים  .1.3

הפירמה של הפסנתר חייבת להיות מוכרת באולמות הקונצרטים המפורסמים ומומלצת ע"י  .1.4

 פסנתרנים בעלי שם. 

 . בהיכל התרבות הפסנתר יוצב באודיטוריום הקטן .1.5

 מטר; 2לפחות יהיה באורך של  הפסנתר 1.6

 שניםחמש עם אחריות ושירותי תיקון ל היהיהאמור הפסנתר אם יסופק "פסנתר כנף חדש"  .1.6

 .לפחות

ותיתן את כנף הפסנתר לא יימכר על הנייר. ועדת המומחים המקצועית תבדוק כל פסנתר  .1.7

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  חוות דעתה
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תאריך: _______                יםביטוח על קיוםאישור  -' גנספח                                                
Click here to enter text. 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו 
 .באישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐
 נותן שירותים ☒
  ______אחר: ☐

  שם: 
 להשלים

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐
 מזמין מוצרים ☒
 ______אחר:  ☐

 שם: 
עיריית ראשון לציון 

ו/או החברה העירונית 
ראשון לציון ו/או גופים 

עירוניים ו/או חברות 
 קשורות 

 כתובת: 
 להשלים

 כתובת:
, 95מרח' ז'בוטינסקי 

  ראשון לציון
  הביטוח אישור נשוא המוצרים/  העבודות/  השירותים/  הפעילות תיאור

 אוקרסטרהוהתקנה של פסנתר כנף  אספקה

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐חוזה / מכרז   ☒   -ל בקשר

                                                                                                                                :נוסףפירוט 

 הכיסויים        

סעיפים מיוחדים 
 לטובת מקבל האישור

 תקופת הביטוח
גבול האחריות / 

 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ להשלמת   לחץ להשלמת טקסט
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 ₪ 4,000,000  לחץ להשלמת טקסט
למקרה 

 ולתקופת ביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 צד ג'
 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 ₪ 20,000,000  לחץ להשלמת טקסט
לעובד, למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

 מעבידים
 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

   לחץ להשלמת טקסט
 

                  ת.רטרו: 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
 מקצועית

4 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

  לחץ להשלמת טקסט
 

                   ת.רטרו: 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
 המוצר

 

5 

  בכתב ובדואר  יום 30 ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בתהפוליסה לא תבוטל
 רשום למקבל האישור.

  ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחולומבטחיו 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 'דנספח 
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